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Velký úspěch Naděždy Duškové,
atletky z Krásné Lípy
Nadě se podařilo zvítězit v anketě „Sportovec regionu Děčínsko 2019“ v kategorii „MASTERS“. Jedná se
o sportovní anketu celého děčínského regionu, kde
jsou vybíráni nejlepší sportovci uplynulého roku.
Předání cen proběhlo ve čtvrtek 20. února 2020 na
galavečeru v Městském divadle Děčín, který uváděl
známý moderátor Petr Vichnar.
Největšími úspěchy Nadi v loňském roce je 2. místo
na MČR veteránů 3 km chůze, 4. místo v absolutním
pořadí na MČR 2O km chůze a titul dvounásobné
mistryně Evropy v atletice v kategorii nad 35 let na

tratích 10 a 20 km sportovní chůze.
Naďa svou pílí dokazuje, že se dá velmi úspěšně sportovat v každém věku a začít se dá vlastně
kdykoliv. Do svých 35 let vůbec nikdy aktivně nesportovala a současná výkonnost je výsledkem
pravidelné systematické práce posledních 3-4 let.
Ke svému vlastnímu tréninku se ještě stíhá věnovat
doplňkové trenérské činnosti a tak pomáhat mladším se ve sportu rozvíjet.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Parádní úspěch se, mimo jiné, Nadě podařil loni
v září v italských Benátkách, kde se stala dvojnásobnou mistryní Evropy

Defibrilátor může
zachránit životy

Z vyhlášení „Sportovec regionu Děčínsko 2019“ v kategorii „MASTERS“

Jarní sraz turistů Děčínska – 60. ročník
Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci
s městem Krásná Lípa a s firmou EURO Topoz ing.
Michala Osifa pořádá u příležitosti 150. let od
povýšení Krásné Lípy na město 60. ročník Jarního
srazu turistů Děčínska. Akce se koná 21. března
2020 a sraz je 9:15 před EURO Topozem.
Netradiční místo nebylo zvoleno náhodou,
z továrničky Euro Topoz se nabízí jedinečný pohled
na Krásnou Lípu. Kromě příležitosti se rozhlédnout,
zde bude k vidění i výstavka fotografií vypovídající
o záchraně továrny. K dispozici zde také bude
informační koutek o dopravě v Ústeckém kraji,
k lepší náladě je zajištěna hudba, chybět nebude

prodej upomínkových předmětů a drobné
občerstvení.
Oficiální program zahájí v 11:00 starosta města Jan
Kolář a předseda oblastního výboru KČT Ústeckého
kraje PaedDr. Jan Eichler. Po zahájení se účastníci
mohou vydat na některý z komentovaných výletů,
na výběr jsou tři trasy. První povede městem
a průvodcem bude Jan Kolář. Okruhem Karlova
výšina, studánka Hanička bude provázet Mikuláš
Peterka a výlet po budoucí vozíčkářské trase
(jiřetínská větev) povede Jan Douda. Více informací
o vzniku, historii i současnosti jarních srazů najdete
v článku Jana Doudy uvnitř tohoto vydání Vikýře.

Město zakoupilo AED defibrilátor, který je rychlou
a účinnou pomocí při srdeční zástavě. 11. února
2020 proběhlo v Domě ČŠ odborné školení našich
hasičů, zaměstnanců radnice a pracovníků infocentra. Umístěn bude v infocentru na náměstí.
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Poděkování

Koncert August Stradal v Pirně

Krásnolipské folklorní soubory Lužičan a Dykyta
děkují vedení našeho města za vstřícnost a za povolení konat tradiční masopustní obchůzku naším
městem a současně děkují všem navštíveným krásnolipským hospodyňkám a organizacím za vlídné
a vstřícné přijetí a za nabídnuté pohoštění při našem krátkém zastavení v rámci konání již zmíněné
masopustní obchůzky v sobotu 22. 2. 2020. Vážíme
si toho, že nám naši spoluobčané vycházejí vstříc
a že mají pochopení pro snahu našich souborů
při dodržování starých lidových tradic. Díky jim se
Krásná Lípa může chlubit tím, že se zde masopustní obchůzky novodobě konají nepřetržitě více než
30 let. Ještě jednou všem srdečné poděkování.
J. P. Škoda

Druhou únorovou neděli se zástupci krásnolipských spolků vydali za kulturním zážitkem do německé Pirny. V muzeu Richarda Wagnera v městské
části Graupa je čekal koncert z díla Augusta Stradala, posledního žáka Franze Liszta. Na programu
byla i díla dalších autorů – J. S. Bacha, C. Debussiho,
R. Strausse, F. Chopina a R. Wagnera. Posluchači si
je mohli vyslechnout v brilantním provedení klavíristy Martina Koláře, absolventa teplické konzervatoře, a sopranistky Veroniky Matysové, kterou na
klavír doprovázel Tomáš Flégr. Pěvkyně Matysová
přednesla především zhudebněné básně Hildegardy Stradalové. Do hudební podoby je převedl její
manžel August Stradal. Celý koncert autoři rozdě-

1. ročník festivalu
Jdeme do hor!
V sobotu 15. února 2020 měl v krásnolipském kulturním domě premiéru turistický festival zaměřený
na horskou turistiku Jdeme do hor! Fetivalu předcházel 6. ročník vzpomínkového pochodu Turistický memoriálek Karla Hofmana. Před zahájením
festivalu se tak v kulturním domě sešli účastníci
pochodu spolu s dalšími návštěvníky a společně se
mohli těšit na komentované projekce z horských
expedic a po nich na vystoupení country kapely
Čumbrci & Pepa Vojtek.
Komentované projekce dokumentem z cesty do
Norska a fotografiemi z italských Dolomit zahájil
Karel Veselý. O putování po trase původní staré
krušnohorské hřebenovky posluchače seznámili
Jan Bělohlávek a Radek Hrdlička. Následovaly fotografie a komentář Petra Koška z traverzu okolo
Manáslu, což je osmá nejvyšší hora světa. Poslední
přednáška a fotografie byly z expedice do Národního parku Borjomi v Gruzii, s kterou vystoupil Martin
Zíka. Na závěr festivalu zahrála a zazpívala turistická country kapely Čumbrci & Pepa Vojtek. Po celou
dobu bylo k dispozici občerstvení a k vidění výstava fotografií vysokohorského vůdce Karla Veselého.

lili na dvě části. Po přestávce následovala projekce
věnovaná klavírním transkripcím Augusta Stradala.
Připravila ji autorka knihy o Stradalovi paní Astrid
Schnitnerová. Publikace má název August Stradal,
poslední žák Franze Liszta. Seznámila přítomné
také s unikátem – s písní Harfista, jejíž rukopis byl
objeven v Archívu muzea R. Wagnera v Graupě
a pravděpodobně nebyl nikdy vydán tiskem. V druhé části koncertního večera také zazněla další díla
známých autorů, rovněž v podání trojice umělců,
s kterými se na samý závěr nadšení diváci rozloučili
bouřlivým potleskem.
Alena Starostová

Koncert se konal v rámci projektu Hudba nás spojuje, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát
Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Labe.

Zimní plavání v krásnolipské otužilecké
plovárně přilákalo rekordní počet otužilců
Rekordních 67 otužilců ze Šluknovska, Děčína, Nového Boru, Ústí nad Labem atp. se 16. února 2020
zanořilo pod hladinu chladivého rybníku Cimrák.
Konal se tu sedmý ročník Zimního plavání v krásnolipské otužilecké plovárně. Vše začalo zahájením
u altánu, který plavcům poskytl zázemí pro převléknutí, a před malou pláží společným focením. Odtud
plavci přešli po hrázi rybníka na molo u Pražské
ulice, z kterého vstoupili do chladné vody. Někteří
odsud po plavání přešli zpět k altánu, ti odvážnější
nezamrzlý rybník přeplavali. Zanořením v Cimráku
setkání otužilců nekončilo, pokračovalo se v teple
kulturního domu společným setkáním a program
zde byl vskutku velkolepý.
Malým koncertem zahájil sérii besed operní pěvec,
sólista Státní opery v Praze Richard Haan. A protože
je i dálkovým plavcem a přemožitelem kanálu La
Manche, přidal na toto téma ke svému pěveckému
vystoupení i zajímavé povídání. Freedivingu, aneb
ponoru na jeden nádech, svou besedu věnoval
Petr Kapoun, kterého můžeme vidět i na vítězné
fotografii Czech Press Photo 2019 v kategorii sport,
a tak nechyběly ani zajímavosti ze zákulisí vzniku

tohoto snímku. Humorným příspěvkem o výhodách otužování přítomné pobavil Tomáš Česnek
a úžas nad až nadlidskými výkony vzbudilo vystoupení posledního hosta – Abhejali Bernardové: ultra
maratonské běžkyně (Mistryně ČR 100 km a běh/
24 hod.), dálkové plavkyně a úspěšné absolventky
výzvy tzv. „Oceans Seven“. Celým setkáním otužilců slovem provázeli Mariana Krásnolipská a Milan
Hulán.

6. března 2020

strana 3

Masopustní maškary se vydaly na obchůzku
městem po více jak třicáté v řadě
Zahájením doktorem Janem Prokopem Škodou
a symbolickým povolením k obchůzce senátorem
a místostarostou města Zbyňkem Linhartem začal
odpoledne v sobotu 22. února 2020 na Křinickém
náměstí další ročník z dlouhé řady masopustů
v Krásné Lípě. Průvod se pak vydal k dětskému domovu, dále Mánesovou a Stradalovou ulicí k DZR

Masopust
ve Vlčí Hoře
Dne 25. 2. 2020 uspořádaly ženy z Vlčí Hory a Zahrad masopustní průvod vesnicí. Na parkovišti
u Nobilis Tilia se nás sešlo 20 krásných masek
a odtud jsme prošly celou vesnicí, kde pro nás
bylo u některých domů připraveno občerstvení.
Do pochodu nám zahrál medvěd na svou harmoniku a masky si zazpívaly. Došly jsme až do penzionu Vlčárna, kde jsme průvod ukončily tlačenkou
a utopenci, které nám připravili v restauraci Vlčárna, a sladkostmi, které jsme si donesly. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili.
Za ženy z Vlčí Hory a Zahrad Vlasta Vadinská

(Palmovka) a odtud zpět na náměstí do klubu
Monaco, kde se pokračovalo hraním a zpíváním.
Tradiční masopust i letos pořádaly krásnolipské folklorní soubory Lužičan a Dykyta. A jestli se maškary
v roce 2008 opravdu sešly po devatenácté (viz. Vikýř č. 320), tak letos to byl již 31. ročník.
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Jindřich Böhm v talk show
Ládi Bezděka
Talk show Ládi Bezděka Cesto pokec show
měla svou premiéru koncem ledna tohoto
roku a díky ní jsme se v Krásné Lípě měli možnost setkat se spisovatelem Josefem Formánkem. Další osobností, která přijala do pořadu
pozvání, byl Jindřich Böhm: vrakový potápěč,
dobrodruh a fotograf. Diváci v kulturním
domě tak měli v úterý 25. 2. 2020 další možnost se setkat s člověkem, který má opravdu
o čem vyprávět. Prostřednictvím jeho zážitků
se posluchači dozvěděli jak je to s pitím alkoholu v norské restauraci nebo jeho nákupem
v obchodě, o pohostinnosti obyvatel v Mongolsku, pro nás exotické zajímavosti ze života domorodců v Africe a v Amazonii atd. atd.
Jindřich Böhm se také zúčastnil vyšetřovací
expedice k potopené lodi Estonia, a v této
souvislosti mluvil i o důvodu, kvůli kterému
na něj byl ve Švédsku vydán zatykač. Neméně zajímavými tématy byly i potápění mezi
žraloky nebo role fotografa v pozadí natáčení
filmu Století Miroslava Zikmunda, kde Böhm
působil jako hlavní fotograf a jeho fotografie
zdobí stejnojmennou knihu. Co se stane, když
se nadechnete helia, názorně Jindřich Böhm
předvedl téměř na závěr talk show a ještě
před rozloučením mu Láďa Bezděk předal dárek – truhlu s pokladem, jak z vraku lodi, který

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu

vyrobily dětí z naší MŠ Motýlek. Po skončení,
tedy na podiu, se ještě pod podiem konalo fotografování Amazonek, které bylo avizováno
v souvislosti s povídáním o focením polonahých domorodců v Amazonii. A ačkoli se naše
Amazonky nefotily polonahé, vznikla tak jistě
další fotografie se zajímavým příběhem a pro
všechny na fotografii hezká upomínka na tento večer.
Další talk show se bude konat rovněž v Kulturním domě Krásná Lípa, a to 24. března 2020
od 18:00. Hostem bude Honza "Tráva" Trávníček, horolezec a pohodář: geodet, milovník
hor, pedagog a manažer hudební skupiny,
který také kromě jiného stanul na vrcholu
5 osmitisícovek – Gašebrun I (8.068 m), Manáslu
(8.163 m), Annapurna (8.091 m), K2 (8.611 m)
a Čo Oju (8.201 m). Navíc je instruktorem na
lezecké stěně, skvělým společníkem, vášnivým trekařem, parťákem do nepohody a také
držitelem ceny Fair play. Vyprávět se bude nejen o nejvyšších horách a trekování, ale také
o respektu, boji s rakovinou, láskách a hodnotách, kdy je lidský život více, než dosažení
vrcholu. Vstupenky můžete koupit v předprodeji za 100 Kč, na místě za 120 Kč. Informace,
rezervace a předprodej na e-mailu bigtrip@
bigtrip.cz nebo tel. čísle 777 34 24 38.

Provozní doba
sběrného dvora

a kanceláře technických služeb

Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov:
12. 3. / 26. 3.
Vlčí Hora, Zahrady: 9. 3. / 23. 3.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3
a také na MěÚ, dveře č. 5. Podrobné informace
získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS
města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové
kartony, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2019 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob
na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2020. Změna se
týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):
zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden, od
1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO):
úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka,
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

pondělí 7:00 – 12:00
úterý
7:00 – 12:00
středa
7:00 – 12:00
čtvrtek 7:00 – 12:00
pátek
7:00 – 12:00
sobota v sudém týdnu

a 14:00 – 16:00
a 14:00 – 15:00
a 14:00 – 16:00
a 14:00 – 15:00
a 14:00 – 15:00
8:00 – 11:00

Tato provozní doba platí do 31. 3. 2020.
Kontakt: Pletařská 22/3,
telefon: 412 354 848, mobil: 773 630 563,
e-mail: cechovam@krasnalipa.cz

Městská knihovna
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 837

Otevírací doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13:00 – 16:30
9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
13:00 – 16:30
9:00 – 11:30
zavřeno

Kancelář senátora
za Děčínsko Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905
Úřadující dny: každé pondělí vždy od 14:00
do 16:30 hodin, jinak dle přítomnosti nebo po
dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.: 773 289
605, e-mail: radim@burkon.cz, https://www.
facebook.com/linhart.krasnalipa

Mobilní zákaznické centrum
Severočeských vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném
zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení,
přihlášení, donést podklady k žádostem na
zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši
záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru apod.)
vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na
Křinickém náměstí v Krásné Lípě.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00,
sudá středa od 10:00 do 12:00.

Tato provozní doba mobilního centra platí od
1. 10. 2019 do 30. 4. 2020.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu
na ulici 5. května 3541 vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8:00 do 14:00 hodin, tel. 417 807 842,
nebo volejte zákaznickou linku: 601 267 267, 840
111 111.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu
v případě havárie na vodovodní přípojce.
V případě potřeby volejte 212 812 212.
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Z výroční schůze TJ Krásná Lípa
Tělovýchovná jednota na své výroční schůzi
dne 7. 2. 2020 projednala činnost a hospodaření jednotlivých oddílů a celé TJ. Díky štědrosti města a jeho dotačním titulům se mohlo
uskutečnit i mnoho sportovních akcí. Bohužel
i přes tento fakt se členská základna neustále
snižuje. Zásadním tématem byla volba předsedy, kterému skončilo čtyřleté období. Staronovým předsedou byl zvolen pan Milan Pešír.
Došlo i ke změnám ve výkonném výboru.
Na vlastní žádost skončila paní Eva Straková.
Výbor jí poděkoval za dlouholetou činnost

v tělovýchovné jednotě a propagaci sportu
v našem městě i mimo něj. V diskusi členů se
následně hovořilo o letošním výročí založení
oddílu kopané a jeho připravovaným oslavám, jednotlivých úspěšných turnajích pořádanými jednotlivými oddíly v průběhu celého
roku a neustálé nutnosti propagace sportovní
činnosti. Závěrem se všichni účastníci shodli,
že za materiální a finanční podporu celé tělovýchovné jednoty patří městu a jeho vedení
velký dík.
Za TJ Krásná Lípa Milan Pešír

Starostové ze Šluknovska jednali
na sv. Valentýna ve Varnsdorfu
První letošní jednání starostů obcí Šluknovska se konalo v pátek 14. 2. 2020 na pozvání
města Varnsdorf v pivovaru Kocour, které se
stalo po pěti letech opět členem Sdružení pro
rozvoj Šluknovska. V úvodu jednání pohovořil nový starosta města Roland Solloch o aktuálním dění ve městě, zopakoval podporu
společného postupu se starosty regionu ve
věci záchrany Lužické nemocnice, informoval
o schváleném rozpočtu města a investičních
záměrech pro letošní rok.
Následně předseda sdružení zrekapituloval
aktivity v období od posledního jednání, které se většinou týkaly problematiky zajištění
zdravotní péče na Šluknovsku, ale i veřejné
dopravy a cestovního ruchu.
Jako první hosté vystoupili na jednání Milan
Jirsák a Václav Černohous, kteří starostům
představili podpůrné programy EU – ESF pro
zaměstnávání ohrožených skupin – konkrétně osob se zdravotním postižením a pro matky po rodičovské dovolené. Projekty mohou
podpořit několik desítek osob z cílových skupin, vč. podporovaného zaměstnání v jednotlivých obcích.
Dále na jednání vystoupil zakladatel a čestný
ředitel mezinárodního cyklistického závodu
žen Tour de Feminin Jiří Vích. Ten představil
nového organizačního ředitele závod Jana
Novotu. Společně požádali starosty o pokračování spolupráce, představili plány a trasy
letošního ročníku a požádali o finanční a organizační podporu. Ta byla starosty následně
přislíbena, a schválena byla i finanční podpora
ve výši 30 tis. korun.
Dalším hostem byl náměstek hejtmana ÚK
pro dopravu Jaroslav Komínek, který představil starostům změny v regionální veřejné
dopravě, rozšíření některých linek, úpravy
návazností spojů atp. Informoval i o smluvní
problematice s jednotlivými dopravci a o plánech do budoucna. V diskusi jej doplnil i Jiří
Rak z OPS České Švýcarsko, který koordinuje
požadavky jednotlivých subjektů k dopravě
v regionu, ale i v návaznosti na přilehlé Lužické hory, Liberecko a Horní Lužici. Připravena
je např. nová autobusová linka, která propojí
Žitavské a Lužické hory s Českým Švýcarskem,
tedy Trixi Park v německém Grosschönau přes
Varnsdorf, Krásnou Lípu a Brtníky, která momentálně naráží již pouze na omezenou kapacitu dopravce.
Poté se starostům představil nový ředitel společnosti České Švýcarsko, o. p. s. Jan Šmíd,
jenž informoval o aktuální činnosti, plánech

na nejbližší období a nabídkách společnosti
i Destinační agentury ČŠ.
K problematice postupující kůrovcové kalamity v regionu, o jejích dopadech do území
i na hospodaření společnosti Lesy ČR, s. p. informoval starosty ředitel závodu LČR Liberec
Ludvík Řičař. Představil také nového lesního
správce z Lesní správy Rumburk Jana Drozda,
shodou okolností i starostu Doubice. Ten ve
funkci nahradil (ze zdravotních důvodů) Pavla
Bika, který vedl lesní správu dlouhá léta a byl
pro obce velmi dobrým partnerem.
Posledním hostem jednání byl odborník na
odpadové hospodářství Milan Hulán, který
informoval o významných komplikacích v oblasti separace odpadů. V současné době nejsou k dispozici dostatečné zpracovatelské kapacity pro separované suroviny a velký podíl
vytříděného odpadu není možné zpracovat
a likviduje se na skládkách, popř. v menší míře
ve spalovnách komunálního odpadu. Připravovaná nová legislativa situaci spíše komplikuje a dají se očekávat významné negativní
ekonomické dopady na obce, potažmo na
naše občany.
V diskusi se mj. projednávala situace okolo
budoucího fungování MAS Český sever, k navržení řešení spolufinancování aktivit byla
ustavena pracovní skupina, podobně jako
k problematice odpadů. Zároveň se projednal
současný stav ve věci zachování Lužické nemocnice poté, kdy se starostům a senátorovi
Zbyňkovi Linhartovi v minulých dnech podařilo opakovaně vyvolat jednání na úrovni náměstkyně ministra zdravotnictví a náměstka
hejtmana ÚK, jež následně vyústilo v přímé
jednání ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka o zachování zdravotní péče v nemocnici v Rumburku.
Jan Kolář, předseda SPRŠ

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46
Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Dluhové poradenství
kremenakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
Pracovní a kariérové poradenství,
Retrostipendia
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583
Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828
T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00
Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00
PO - PÁ 14:00 - 17:00
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 do 6 let
PO - PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265
Osobní asistence
Domácí péče o seniory
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Komunitní práce
matousek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435
Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340
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Ještě jdu k Ještědu
Patnáctičlenná,
věkově
pestrá
výprava
z turistického kroužku při základní škole v Krásné
Lípě vyrazila v sobotním ránu 15. února hledat
sníh. S využitím výhodné jízdenky EURO NISA
TICKET (pro 5 osob za 320 Kč, na všechny druhy
dopravy v euroregionu) jsme vyrazili vlakem do
Liberce, dále tramvají č. 3 pod horu Ještěd. Po
krátkém pěším pochodu jsme došli k spodní stanici
kabinkové lanovky. Lanovka je v provozu od roku
1933, výškové převýšení 400 m překoná za 4 minuty
a je potřeba si na ni přikoupit místenku za 35
korun. Vyvezli jsme se z takřka jarního Liberce nad
bílou oblačnou peřinu k zasněženému horskému

hotelu Ještěd. Ve skutečně zimní atmosféře jsme
se z vyhlídky rozhlédli do okolí. Na jižní návětrné
straně se pod oblaky objevoval Ještědský hřeben,
směrem k severozápadu byl otevřený výhled do
Polska a na Lužické hory. Po červené turistické
značce tzv. „hřebenovce“ jsme začali po zasněžené
cestě sestupovat kolem sjezdových tratí k chatě
na Pláních pod Ještědem. Cesta rychle ubíhala,
neboť se velká část dala sjet. Někdo se klouzal po
nohách, někdo po zadku, většina však překvapivě
po břiše, jako v televizi skeletonisté. Po obědové
pauze, nějaké té koulovačce a krátkém lelkování
jsme pokračovali v sestupu do Horního Hanychova.

Míjeli jsme přírodní památku Panský lom. Čím níže
jsme sestupovali, tím méně bylo sněhu, o to však
více bláta. Na konečné jsme nasedli do tramvaje
a zajeli jsme do centra Liberce. Prošli jsme k zdobné
liberecké radnici, vyfotili se u soch akademického
sochaře Olbrama Zoubka a spěchali jsme zpět
k libereckému nádraží, abychom se přes Rybniště
vrátili ještě za světla zpět do Krásné Lípy. Našlapali
jsme asi osm kilometrů, užili jsme si zimní horskou
krajinu, různé způsoby dopravy i spoustu legrace
a zábavy.
Martina Kolářová

Předškolní univerzita
Již podruhé se 20. února u nás ve škole sešlo
asi 20 předškoláčků, kteří si spolu se svými
rodiči zkusili vyučování v první třídě. Paní
učitelky si pro ně připravily několik úkolů.
Poprvé pracovali na pěti hlavních tématech
z předmětu Svět člověka. Podívali se do
vesmíru, prozkoumali stromy kolem nás,
pomohli najít zvířátkům rodinu a ukázali,
že se o sebe umí postarat. Ve druhém
bloku jsme prozkoumali písmenka a práci
s nimi. V jedné ze tříd se děti seznámily
s beeboty – robotickými včeličkami. Samy

si je naprogramovaly a pohrály si s nimi.
Vyzkoušeli si také metodu Hejného učení.
Velkou odměnou nám bylo zhodnocení
samotnými aktéry, když jsme se ptali, co se
jim líbilo nejvíc. Odpověď byla: "Všechno,
hlavně to, jak jsme si tady hráli." I proto se
už velmi těšíme na poslední akci, která se
bude konat 17. března a tentokrát se spolu
ponoříme do tajů matematiky. Vyvrcholením
celé předškolní univerzity bude slavnostní
promoce.
Jana Voldřichová

U MŠ v Masarykově ulici
rekonstrukcí prošlo staré
kanalizační vedení
Technické služby města provedly, ve spolupráci
s pracovníky ZŠ a MŠ Krásná Lípa, kompletní
rekonstrukci starého kanalizačního vedení u MŠ
v Masarykově ulici. Dále připravujeme vnitřní
úpravy stravovacích prostor v obou našich
školkách.

Poděkování
Děkujeme hasičskému sboru v Krásné Lípě za
odstranění velkého spadlého stromu, který
překážel vjezdu na střelnici v Krásné Lípě.
Za střelecký spolek Jan Pospíšil

Srdce s láskou darované
Již několikrát jsem se zmínila, že mám rodiče ve
třídě, které by mi mohl leckdo závidět. Musím
ovšem znovu vyzdvihnout a zmínit se o rodičích
Nely a to o mamince Lucii Mošovské a tatínkovi
Janu Churáčkovi.
Nejen, že já vymýšlím spoustu akcí s dětmi, ale i oni
mi v mnohém pomohli. Jen namátkou: vánoční
dílny, orel Venda, sponzorské dary, plno dárečků
pro děti atd. No a nedávno opět e-mail od maminky
Lucie o celostátní soutěži Srdce s láskou darované.
No s takovým krásným názvem a nepřihlaste se!!!
Děti ani na okamžik nezaváhaly a vymýšlely komu
toto srdce darovat. Lidí by bylo několik, ale nakonec

to na celé čáře u dětí vyhrál starosta Krásné Lípy
pan Kolář. Pak bylo další přemýšlení, v jaké formě
srdce darovat, nebylo to jednoduché, ale k turistovi
a zahradníkovi patří určitě kolo a kytičky. A to jsme
také dali dohromady. Kolo sehnali Churáčkovi
a ostatní práce byla na dětech, a tak natíraly,
vyráběly srdce, lepily atd. Výsledek byl nádherný,
vše máme zdokumentováno na videu a nafoceno.
Foto můžete vidět na našich stránkách školy a je
tam i odkaz na video. Prostě výsledek stál za to,
a mé děti mi opět ukázaly, že ta jejich srdíčka jsou
na pravých místech.
Mgr. Renáta Hegnerová, tř. uč. V. B
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Vzpomínky pamětníků ožijí díky audio
a video reportážím žáků z osmi základních škol
Šluknovského výběžku
Ve čtvrtek 19. března 2020 se od 16 hodin v Kulturním domě Střelnice v Rumburku uskuteční slavnostní prezentace
projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky pamětníků ze Šluknovska.
Do projektu Příběhy našich sousedů, který se na Šluknovsku konal letos již
podruhé, se zapojilo celkem osm žákovských týmů z osmi základních škol. Pod
vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze základních
škol v Krásné Lípě, Dolní Poustevně, Mikulášovic, Dolního Podluží, Šluknova,
Varnsdorfu a rumburských základních škol U Nemocnice a Tyršova.
V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků
a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných
podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti
představí právě na slavnostní prezentaci 19. března.
Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, patří pan Martin Schulz, který
žákům z Krásné Lípy přiblížil svou práci v rádiu Svobodná Evropa. Pan Jaromír
Ulbrecht vyprávěl o svém dětství během druhé světové války, ale i o velmi
úspěšném životě v emigraci. O emigraci si děti mohly vyslechnout také z vyprávění
pana Jaroslava Šťastného, který jako houslista procestoval celý svět. Pan Werner
Hentschel děti seznámil se zajímavou historií obce Liščí i s poválečnými událostmi
v našem kraji. O svém dětství za druhé světové války žákům pohovořila paní
Věra Kyjovská. Tématu odsunu německých obyvatel a vysídlování pohraničí se
věnovaly děti z Dolní Poustevny díky vyprávění pana Willibalda Kreibicha. Děti ze
Šluknova naslouchaly sourozencům Růženě Wienerové a Vladislavu Lahučkému
o osídlování pohraničí, ale i o následné kolektivizaci. Žáci z Varnsdorfu se vypravili
za paní Bohumilou Loukovou, která jim mimo jiné přiblížila i strasti její rodiny
v období druhé světové války a po roce 1948.
V rámci slavnostního podvečera odborná porota ve složení Ester Sadivová
(historik), Jitka Čapková (pedagog), Marek Douša (novinář) posoudí zpracovaná
dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec z nich
vybere tři vítězné projekty. Prezentace v Kulturním domě Střelnice v Rumburku
je přístupná veřejnosti.
Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum a měst
Šluknovského výběžku, konkrétně pak: Dolní Poustevny, Dolního Podluží,
Šluknova, Mikulášovic, Rumburku, Varnsdorfu a Krásné Lípy.
Od roku 2012 do ledna 2020 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé České
Republice zapojilo 989 českých škol s více jak 6319 žáky a studenty, kteří pod
vedením 1162 učitelů zdokumentovali v 1475 žákovských dokumentaristických
týmech téměř již 1500 pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní
školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co
nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné
dokumenty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz
Post Bellum, o. p. s.

Krásnolipský tým pod vedením paní učitelky Evy Salovové na natáčení
v Doubici

Tým z Krásné Lípy pracuje na scénáři

Úsměvy Iva Šmoldase
Dvouhodinový pořad „Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse“, tj.
Inteligentní humor Iva Šmoldase a swingové písničky v podání folkového
dua „Pepa Štross a syn“, zazní ve čtvrtek 12. března 2020 od 19:00 v Kulturním
domě Krásná Lípa. Vstupné je 70 Kč.
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Jarní sraz turistů Děčínska – 60. ročník
➦ 21. března 2020

Aktuální dění v Krásné
Lípě v mobilní aplikaci

Každé jubileum bychom si měli alespoň připomenout. Nebude se již opakovat. Jubileum kulaté bychom
však měli určitě důstojně oslavit. To platí v každém ohledu, ve všech oblastech našeho života, sport
a turistiku nevyjímaje. Ano, před šedesáti lety byla založena tradice jarních srazů turistů a slavit se bude.
Nahlédnutím do kalendáře turistických akcí pro KČT oblast Ústecký kraj na rok 2020 zjistíme, že kulaté
narozeniny konkrétní akce si letos nepřipomeneme pouze u nás v Krásné Lípě, ale z podobného důvodu se
budeme těšit i do Chomutova, Teplic, Klášterce nad Ohří a Loun.

Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a nechte se
informovat o aktuálním dění nejen v Krásné Lípě.
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré
telefony (tablety) s operačním systémem Android
nebo iOS (iPhone). Jednoduše si ve svém mobilním
telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App
Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte
Česká Obec. Více informací najdete na www.
krasnalipa.cz

Pár slov úvodem
Byl to před šedesáti lety rok plný významných událostí. Pouze namátkou: první člověk ve vesmíru – Jurij
Gagarin obletěl 1x Zemi, začíná se stavět Berlínská zeď, byla zahájena stavba Nechranické přehrady, Otto
Wichterle vyrobil první měkké kontaktní čočky a další. Nu a k tomu všemu, světe div se, byl připraven
a realizován první jarní sraz turistů našeho tehdejšího okresu. Že nemůžeme srovnávat? Ale ano. Protože
jsou události celosvětového, celostátního ale také regionálního významu. Každá z nich má mimořádný
význam pro danou oblast a je nutné, abychom na ně nezapomínali.

Program kina

Zrodila se myšlenka
V roce 1957 se uskutečnila akce, která byla nazvaná 100 jarních kilometrů. Hlavním smyslem bylo mobilizovat
turistické oddíly k masové účasti členů a všech příznivců turistiky a získávat širokou veřejnost pro aktivní
pohyb a vztah k přírodě vůbec. Každá první jarní neděle v dalších letech byla nazvána Turistickou nedělí
a byla vždy zahájena akcí 100 jarních kilometrů. A to už byl pouze nepatrný krůček k tomu, aby Okresní
výbor turistiky OV ČSTV v Děčíně připravil tzv. Jarní sraz turistů a 26. března 1961 v Kamenické Šenově
u Panské skály plánovanou akci uskutečnil. Sešli se turisté z celého okresu, další rok následovala Vlčí Hora
(tehdy ještě samostatná obec) a z jarních srazů se stala nádherná tradice.

Jedna zajímavost
To byly roky 1962–1965. Tehdy se jarní srazy turistů organizovaly zvlášť pro západní a východní část okresu.
V roce 1965 dokonce i pro střední část okresu (na Vrabinci, Stožci a opět ve Vlčí Hoře). Rok 1966 vrátil jarní
srazy opět na jedno místo.

Tak šly roky…
… střídala se města a obce, aktivních turistů i účastníků z řad veřejnosti přibývalo a stejně tak přibývalo
míst a památek, se kterými nás organizátoři jednotlivých jarních srazů seznamovali. Ta krásná tradice
pokračovala s každoroční železnou pravidelností až do roku 1991. Ve zmíněném roce se spojily Kluby
českých turistů okresu Děčín a Česká Lípa do Labsko-lužické oblasti a první velkou akcí byl hned na jaře
roku 1992 Oblastní jarní sraz turistů. Organizací byl pověřen tak trochu symbolicky KČT Krásná Lípa, který
se také v roce 1991 rozloučil s Tělovýchovnou jednotou a osamostatnil se.

A pokračujeme
Opět rok co rok, Rumburk, Česká Lípa, Děčín, Brtníky, Sloup v Čechách, Česká Kamenice, Mimoň, Šluknov
a další za účasti stovek a tisíců účastníků, kteří milují pobyt v přírodě, mají zájem navštívit nepoznané
a chtějí navázat nová přátelství. Loňský jarní sraz hostil KČT Dolní Poustevna a pořadatelství v roce letošním
bylo přiděleno KČT Krásná Lípa.

Jarní srazy v Krásné Lípě
KČT Krásná Lípa byl založen v roce 1981 jako nový odbor při TJ Krásná Lípa. V šedesátileté historii byla
organizace jarních srazů přidělena tomuto klubu celkem 5x. Vzpomínáte? 1985 – základna klubu za
fotbalovým hřištěm, počasí slunečné, ale po předchozím tání travnatá plocha základny doslova rozbahněná,
ale u výborného kulturního programu a občerstvení nálada skvělá. 1992 – bohatý kulturní program
v místním kině, odhalení pamětní desky bratrům Bienertovým a otevření první části zrekonstruované žluté
trasy přes Kyjovský hrádek. 1997 – vystoupení krásnolipských tanečních a pěveckých souborů v Besedě
na náměstí, přesun na hráz přehrady v Kyjově, občerstvení a slavnostní otevření kompletní žluté stezky
Kyjovským údolím. 2008 – hlavním bodem srazu v tomto roce byla turistická výstava v tehdejším Domě
volného času (dnes relaxační centrum Aparthotelu Lípa) a konečně rok 2013 – na toto období udeřila zima,
kterou umocňoval krutý mráz a prudký vítr (nejdříve zmrzl chleba, potom už mrzla i hořčice a kdo okamžitě
nesnědl guláš, měl smůlu). V místním kostele pak proběhl kulturní program s předáním odměn aktivním
členům KČT a přítomní vyslechli mimořádný koncert na opravené varhany.

Co chystá Krásná Lípa na letošní rok?
Především netradiční místo prezentace a úvodního společného setkání. Představte si, že 200 m od centra
města je místo, ze kterého je výhled na Krásnou Lípu a okolí jako z malé „rozhledny“. Nevěříte? Přesvědčíme
Vás. A dokonce Vám při tom nebeském výhledu bude hrát hudba a budete si moci dát něco dobrého na
zub. A co víc. Ať bude venku sebehorší počasí, Vy se budete kochat pod střechou a v teple. Připravíme
Vám i malou výstavku fotografií, které Vám vypoví pohádku o tom, jak poctivý, skromný a pracovitý člověk
zachránil malou továrničku před totální zkázou. To vše již od 9 hodin. V 11 hodin zahájíme oficiální část srazu
krátkými zdravicemi představiteli kraje, okresu a města a pak už si budou účastníci moci vybrat z nabídky
komentovaných výletů pod vedením cvičitelů KČT Krásná Lípa. Každý účastník si ze srazu odnese pamětní
list, k dispozici Vám bude informační koutek o dopravě v Ústeckém kraji a nejbližším okolí a bude možno
zakoupit upomínkové předměty (mapy, průvodce, knížky, turistickou medovinu, tur. bylinný likér apod.).
Jan Douda, KČT Krásná Lípa

Poslední aristokratka
Středa 18. 3. 2020 od 18.00
Film natočený podle populární knihy. Režíroval
ho Jiří Vejdělek a do hlavních rolí obsadil Hynka Čermáka, Táňu Dykovou, Elišku Balzerovou
a Martina Pechláta.
Český film, 110 min., vstupné 70 Kč

Playmobil ve filmu
Pátek 20. 3. 2020 od 17.00
Dva sourozenci se ocitnou v animované říši,
kde se stanou figurkami.
Anim. film pro děti, 100 min., vstupné 60 Kč

Sněžný kluk
Středa 25. 3. 2020 od 17.00
Na střeše domu se objeví obrovská chlupatá
koule, ze které se vyklube malý yetti, sněžný
kluk.
Anim. film pro děti., 97 min., vstupné 60 Kč

Den otevřených dveří
v Základní a Mateřské
škole Staré Křečany
Základní a Mateřská škola Staré Křečany zve na den
otevřených dveří. Prohlédnout si zrekonstruované
prostory školy, zúčastnit se výuky v jednotlivých
třídách, zkonzultovat své dotazy se zkušeným,
ochotným a plně kvalifikovaným pedagogickým
sborem můžete od 9:00 do 16:00 ve středu
25. března 2020. A ještě informace pro rodiče
budoucích prvňáčků – zápis do 1. třídy zde
proběhne 1. dubna 2020 od 14:00 – 17:00.
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Výsledky projektu ResiBil představí vernisáž
výstavy Geologie česko-saské křídové pánve mezi
Krušnými horami a Ještědem
ResiBil je mezinárodni projekt podporovaný Evropským fondem pro regionální
rozvoj z Programu podpory přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Sasko 2014–2020. Projekt probíhal v letech 2016–2020 a byl zaměřen na
společnou ochranu podzemních vodních zdrojů v česko-saské příhraniční
oblasti. Na řešení geologických, hydrogeologických a vodohospodářských
podkladů se jako hlavni partner podílela německá strana, zastoupena Saským
zemským úřadem pro životni prostředí, zemědělství a geologii (LfULG),
a na české straně projektoví partneři reprezentováni Českou geologickou
službou (ČGS) a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i.

(VUV TGM, v.v.i.).
Cílem tohoto projektu bylo provedení bilance a zhodnocení možnosti
dlouhodobého užívání zdrojů podzemních vod a udržitelného hospodaření
s nimi v závislosti na očekávaných dopadech vlivu klimatických změn.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 10. března v 17 hodin v rumburském
muzeu. Výstava zde pak potrvá do 3. dubna 2020.
Výstava Geologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem
je doplněna fotografiemi Václava Sojky z Národního parku České Švýcarsko.

Výstava Podoby českých
Velikonoc v rumburském muzeu
Oblastní muzeum Děčín, pobočka Rumburk a Regionální muzeum K. A. Polánka
Žatec zvou do rumburského muzea na výstavu Podoby českých Velikonoc.
Výstava Vás hravou formou seznámí s mnoha velikonočními a jarními lidovými
zvyky od Chebska až po Vysočinu.
Chcete vědět, jak vypadalo líto nebo čím se zaháněl Jidáš? Dokážete si
představit, že se ve Šluknovském výběžku hrály o Velikonocích pašijové hry
a skoro v každé vesnici jezdili na koních velikonoční jezdci? To a ještě mnohem
více se dozvíte v rumburském muzeu na výstavě Podoby českých Velikonoc,
kterou v loňském roce připravilo Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci.
Výstava potrvá do 30. dubna 2020 a 2. dubna 2020 v 17.00 výstavu doplní
přednáška Mgr. Josefa Rybánského o velikonočních zvycích ze Šluknovského
výběžku. Pro školy a školky je k výstavě připraven program Příběhy velikonoční.

KýT KRÁSNÁ LÍPA

Klub eských turist8 Krásná Lípa
ve spolupráci s m$stem Krásná Lípa
a s firmou EURO topoz ing. Michala Osifa
poIádají u pIíležitosti
150. let od povýšení Krásné Lípy na m$sto.

EURO topoz s.r.o.

JARNÍ S 60. roník DċýÍN
RAZ OKRESU

Sraz 21.3.2020 před EURO topozem v 9.15
Program zahájí v 11 hodin starosta města Jan Kolář
a předseda oblastního výboru Ústeckého kraje PaedDr. Jan Eichler
Trasy na výlety:
- trasa městem vede Jan Kolář
- okruh Karlova výšina studánka Hanička
vede Mikuláš Peterka
- výlet po budoucí vozíčkářské trase (Jiřetínská větev)
vede Jan Douda.
Zajištěn bude jedinečný pohled na Krásnou Lípu,
hudba, drobný prodej (včetně jarních odznaků)
a informační koutek o dopravě v Ústeckém kraji.

www.kctkrasnalipa.cz
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Městská knihovna Krásná Lípa

Přihlášky v městské knihovně
Počet míst je omezen

Usnesení z 26. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 17. 2. 2020
I. Hlavní program
Zasedání ZM
Usnesení RM č. 26 – 01/2020
RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu:
- Zpráva o stavu majetku města (projekty, investice),
- Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko.
II. Došlá pošta
Pronájem částí p. p. č. 2904/2, p. p. č. 2455/4
a p. p. č. 2455/3, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 26 – 02/2020
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2904/2
o výměře 30 m2, části p. p. č. 2455/4 o výměře
60 m2 a části p. p. č. 2455/3 o výměře 200 m2,
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Jiřímu Ondráčkovi, bytem J. Kubelíka 1542/21,
Most.
Prodej částí p. p. č. 441/2, p. p. č. 441/10, p.
p. č. 439/1 a p. p. č. 440, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 26 – 03/2020
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
440 o výměře 153 m2, části p. p. č. 439/1 o výměře 290 m2, části p. p. č. 441/10 o výměře
317 m2 a části p. p. č. 441/2 o výměře 687 m2,

vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Dině Ruban a Ilyovi Sosonkinovi,
oba bytem Táboritská 432/2, Poděbrady za
cenu 128 650 Kč (do základní výměry 60 000
Kč, nad základní výměru 12 350 Kč, porosty
56 300 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města
Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.

ská 977/5, Radkovi Hlinkovi, bytem Frindova
1168/32, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady.

Výpůjčka pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 26 – 04/2020
RM vyhlašuje záměr obce vypůjčit část p. p.
č. 129 o výměře 1000 m2, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy.

Dodávka svítidel VO
Usnesení RM č. 26 – 08/2020
RM schvaluje objednávku u firmy Global Lighting s. r. o., Na příkopě 393/11, Praha 1, IČ
24216950, na dodávku svítidel veřejného
osvětlení na ulice Pražská, Rumburská
a Masarykova.

Byty - pronájem - byt č. 2, Nemocniční
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 26 – 05/2020
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Nemocniční
1148/12, Miloslavě Jechové, bytem Hálkova
10, Rumburk. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 2, Rumburská 977/5
Usnesení RM č. 26 – 06/2020
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Rumbur-

III. Různé
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 26 – 07/2020
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.

Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa
- Centrum Českého Švýcarska - II. etapa zhotovitel
Usnesení RM č. 26 – 09/2020
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu III. kategorie „Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - II. etapa“ vypracovanou komisí pro
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výběrová řízení. RM schvaluje pořadí firem dle
výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření
smlouvy o dílo č. 2020/11/14 - 40 s vítězným
uchazečem, kterým je firma Global Lighting
s. r. o., Na příkopě 393/11, Praha, IČ 24226950,
dle přílohy.
Parkoviště - Vlčí Hora, Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - zhotovitel
Usnesení RM č. 26 – 10/2020
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu III. kategorie „Parkoviště - Vlčí Hora,
Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska“
vypracovanou komisí pro výběrová řízení. RM
schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové
ceny. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.
2020/11/14 - 39 s vítězným uchazečem, kterým je firma ZEPS s. r. o., Lindava 84, Cvikov, IČ
28688651, dle přílohy.
Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník Kyjovská u EMG - zhotovitel
Usnesení RM č. 26 – 11/2020
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu III. kategorie „Zvýšení bezpečnosti na
území města Krásná Lípa - Chodník Kyjovská
u EMG“ vypracovanou komisí pro výběrová
řízení. RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 2020/11/14 - 36 s vítězným uchazečem, kterým je firma ZEPS s. r. o., Lindava 84,
Cvikov, IČ 28688651, dle přílohy.
Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník ulice Křižíkova - zhotovitel
Usnesení RM č. 26 – 12/2020
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu III. kategorie „Zvýšení bezpečnosti na
území města Krásná Lípa - Chodník ulice Křižíkova“ vypracovanou komisí pro výběrová
řízení. RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 2020/11/14 - 37 s vítězným uchazečem, kterým je firma SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, Děčín,
IČ 25042751, dle přílohy.
Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník ulice Masarykova - zhotovitel
Usnesení RM č. 26 – 13/2020
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu III. kategorie „Zvýšení bezpečnosti na
území města Krásná Lípa - Chodník ulice Masarykova“ vypracovanou komisí pro výběrová
řízení. RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 2020/11/14 - 38 s vítězným uchazečem, kterým je firma ZEPS s. r. o., Lindava 84,
Cvikov, IČ 28688651, dle přílohy.
Meteostanice - výjimka z Pravidel
Usnesení RM č. 26 – 14/2020
RM schvaluje v souladu s čl. III., odst. 7 výjim-
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ku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu města Krásná Lípa spočívající
v přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu uchazeči na dodávku přístrojového vybavení meteostanice.
Meteostanice - dodavatel přístrojového vybavení
Usnesení RM č. 26 – 15/2020
RM schvaluje objednávku u RNDr. Aleše Jiráska, Chmelická 578, Praha 9, IČ 12261335, na
dodávku přístrojového vybavení meteostanice.
Pro EKO VARNSDORF s. r. o. - Dodatek č. 3
Usnesení RM č. 26 – 16/2020
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.
2003/19/19 - 626, o odběru využitelných složek komunálního odpadu, dle přílohy.
Servisní smlouva
Usnesení RM č. 26 – 17/2020
RM schvaluje uzavření Servisní smlouvy
programového vybavení CODESIS.GREEN
č. 2020/19/19 - 42 se společností ATLAS consulting spol. s r. o., Výstavní 292/13, Ostrava, IČ
46578706, dle přílohy.
Žádost o příspěvek
Usnesení RM č. 26 – 18/2020
RM bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové
kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do
31. 12. 2018.
Dar
Usnesení RM č. 26 – 19/2020
RM schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Konečně šťastný domov, z. s. se sídlem Na
Vyhlídce 265/12, Rumburk 2 - Horní Jindřichov
ve výši 5 000 Kč pro rok 2020
a schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy.
Platový výměr
Usnesení RM č. 26 – 20/2020
RM schvaluje v souladu s nařízením vlády ze
dne 4. 11. 2019, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců
ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců platový výměr RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa s účinností od 1. 1. 2020.
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 31. 12. 2019
Usnesení RM č. 26 – 21/2020
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa
k 31. 12. 2019.
Přehled plateb místních poplatků
za 1 - 12/2019
Usnesení RM č. 26 – 22/2020
RM bere na vědomí přehled plateb místních
poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt,
z ubytovací kapacity a za užívání veřejného
prostranství uhrazených v období 1 - 12/2019.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za
rok 2019
Usnesení RM č. 26 – 23/2020
RM se seznámila se zprávou o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 a doporučuje ZM
zprávu v předloženém znění schválit.
Kostka Krásná Lípa, p. o.
Odpisový plán 2020
Usnesení RM č. 26 – 24/2020
RM schvaluje změnu odpisového plánu p. o.
Kostka Krásná Lípa na rok 2020, dle přílohy.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 26 – 25/2020
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí
dotace od:
- Ústeckého kraje z programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – velký
dotační program ve výši 4 631 000 Kč,
- Ústeckého kraje z programu POSOSUK3 na
sociální služby osobní asistence na období
2020 - 2021 ve výši 4 116 800 Kč.
Kulturní dům - zapůjčení prostor
Usnesení RM č. 26 – 26/2020
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 8. 3. 2020 na Soustředění
FS Dykyta.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na pravidelné zkoušky tanečního souboru pro p. o. Kostka Krásná Lípa.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor
kulturního domu dne 14. 3. 2020 na akci Miss
maminka.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na pravidelné schůzky oddílu
a jeho kroužku pro rok 2020 pro TJ oddíl šachu.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu v termínu od 28. 6. do 5. 7. 2020
na akci Open České Švýcarsko.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 30. 4. 2020 na akci Dětská
konference.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor
kulturního domu dne 17. 10. 2020 na oslavy
35. výročí vzniku Krásnolipského komorního
sboru, Lipky a Včeliček.
Kulturní dům
Usnesení RM č. 26 – 27/2020
RM bere na vědomí využití kulturního domu
na měsíc březen 2020, dle přílohy.
Zpráva o činnosti městské knihovny
Usnesení RM č. 26 – 28/2020
RM schvaluje Zprávu o činnosti městské
knihovny za rok 2019, dle přílohy.
Zpráva o činnosti kulturního domu
Usnesení RM č. 26 – 29/2020
RM schvaluje Zprávu o činnosti kulturního
domu za rok 2019, dle přílohy.
IV. Informace
Informace
RM projednala zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 13. 2. 2020
Jan Kolář
Jana Drobečková
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Usnesení z 27. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24. 2. 2020
I. Hlavní program
Nabytí majetku formou dražby
Usnesení RM č. 27 – 01/2020
RM schvaluje nabytí majetku formou dražby
o nejvýhodnější nabídku podle § 85 písm.
n) zákona o obcích, stanovené Dražební vyhláškou č. j.: 2235426/19/2513-80542-506148
vydanou Finančním úřadem pro Ústecký kraj
a ukládá Janu Kolářovi, starostovi města, realizovat nabytí předmětů dražby za nejnižší
cenu, maximálně však do výše ceny, uvedené
v příloze tohoto usnesení.
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 1220/1, části p. p. č. 1565
a části p. p. č. 1182/4, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 27 – 02/2020
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č.
1220/4 o výměře 194 m2, části p. p. č. 1565
o výměře 165 m2 a části p. p. č. 1182/4 o výměře 838 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Anně Fritsche, bytem Sněžná 42,
Krásná Lípa za cenu 53 865 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 278/2, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 27 – 03/2020
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č.
278/2 o výměře 295 m2, k. ú. Krásný Buk Jiřině Buriánkové, bytem Řetězová 11/102, Děčín
a Pavlu Buriánkovi, bytem Krásný Buk 88, Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej částí p. p. č. 1937/1, p. p. č. 1902/5
a p. p. č. 1857/9, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 27 – 04/2020
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.
p. č. 1937/1, části p. p. č. 1902/5 a části
p. p. č. 1857/9, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem
zajištění přístupu Andreji a Aleně Vnenkovým,
oba bytem B. Krawce 3160, Varnsdorf z důvodu vydaného nesouhlasu s rozdělením pozemků.

Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 27 – 05/2020
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní
smlouvy č. 2020/25/26 - 8 na byt č. 5, Masarykova 993/2 se Soňou Grundzovou, bytem
Masarykova 993/2, Krásná Lípa,
k 29. 2. 2020.
III. Různé
Křinické náměstí 1161/10 - smlouva
o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Usnesení RM č. 27 – 06/2020
RM schvaluje Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 2020/19/18 - 46
pro objekt Křinické náměstí 1161/10, Krásná
Lípa se společností Severočeská vodárenská
společnost a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany,
Teplice, IČ 49099469, dle přílohy.
Dodávka zemního plynu pro rok 2021
Usnesení RM č. 27 – 07/2020
RM se seznámila s nabídkou stávajícího dodavatele zemního plynu společnosti innogy
Energie s. r. o. na dodávku zemního plynu pro
Město Krásná Lípa a jeho příspěvkovou organizaci na rok 2021.
RM schvaluje uzavření dodatku se stávajícím
dodavatelem na dodávku zemního plynu od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 se společností innogy Energie s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha, IČ
49903209, dle přílohy.
RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, odst. II.,
kdy bude postupováno dle kategorie 1.

IČ 49903209, dle přílohy.
RM schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, odst. II.,
kdy bude postupováno dle kategorie 1.
Servis výtahů - Křinické náměstí 1161/10
Usnesení RM č. 27 – 09/2020
RM schvaluje Smlouvu na servisní služby spojené s provozem výtahu č. 2020/19/18 - 47
v objektu Křinické náměstí 1161/10, Krásná
Lípa se společností Schindler CZ, a. s.,
Walterovo náměstí 329/3, Praha, IČ 27127010,
dle přílohy.
Dotace spolky
Usnesení RM č. 27 – 10/2020
RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotací
v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti
a práci s mládeží pro rok 2020 a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle upravené
přílohy.
Dispoziční oprávnění pro rok 2020
Usnesení RM č. 27 – 11/2020
RM schvaluje dispoziční oprávnění k nakládání s rozpočtovými prostředky organizačních
složek města dle přílohy.
Kulturní dům
Usnesení RM č. 27 – 12/2020
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 31. 10. 2020 na 5. Romský
taneční minifestival.
IV. Informace

Dodávka elektrické energie pro rok 2021
Usnesení RM č. 27 – 08/2020
RM se seznámila s nabídkou stávajícího dodavatele elektrické energie společnosti innogy
Energie s. r. o. na dodávku elektrické energie
pro Město Krásná Lípa a jeho příspěvkovou
organizaci na rok 2021.
RM schvaluje uzavření dodatku se stávajícím
dodavatelem na dodávku elektrické energie
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 se společností innogy Energie s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha,

Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne
4. 2. 2020,
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne
19. 2. 2020.
Jan Kolář
Jana Drobečková

Usnesení z 8. zasedání
Zastupitelstva města
Krásná Lípa konaného dne
24. 2. 2020
Nabytí majetku formou dražby
Usnesení ZM č. 8 – 01/2020
ZM schvaluje nabytí majetku formou dražby
o nejvýhodnější nabídku podle § 85 písm. n)
zákona o obcích, stanovené Dražební vyhláškou č. j.: 2235426/19/2513-80542-506148 vydanou Finančním úřadem pro Ústecký kraj,
a schvaluje svěření pravomoci nabýt majetek
formou dražby starostovi města a stanovení
podmínek, za jakých bude město dražbu realizovat, Radě města Krásná Lípa.
Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Podhorský,
Václav Danita
Informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, periodický tisk územního samosprávného celku vydávaný v Krásné Lípě. Vydává město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná
Lípa, IČ: 00261459. Registrováno u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 12238. Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, tel. 412 354 820, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

